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01 jan

15 e 16 jan

18:00 e 21:00

Curso

“Literatura,artes
e pensamento
contemporâneo”

BD\\TMB

Concerto
Ano Novo

Orquestra Clássica da Madeira
Evan-Alexis Christ
M/6

Gonçalo M.Tavares

inscrição teatro.cm-funchal.pt

Bilhetes\Tickets 30€

18 jan

12 a 14 jan

serviço educativo 10:00

6 -12 anos

workshop

“dá-lhe Jazz”

“Consciência do
Movimento” De
Yola Pinto

Associação de Jazz da Madeira –
Melro Preto
Entrada livre mediante inscrição*
M/6

Dançando com a diferença
Partindo de ideias e formas de
fazer originários da área do
Desenho e do Movimento Contemporâneo, vamos experimentar as semelhanças entre
ambos, através da exploração
de diversas formas de perceção, ação e composição dos
materiais descobertos.

Entrada livre mediante inscrição*

14 jan
Performance 21:00

os Animais
e o Dinheiro

Gonçalo M.Tavares &
Os Espacialistas | BOCA BIENAL
DE ARTES CONTEMPORÂNEAS
M/14

Bilhetes\Tickets 8€

O corpo humano e a sua capacidade infindável de movimento
será o gatilho principal desta
pesquisa, a partir do qual se
estendem novas danças ao
papel. Um corpo de ligações,
flexível, e em constante transformação que vai brincando
com estas duas formas de
expressão para contar as suas
(muitas) histórias de existir e
criar!

Palavras de Gonçalo M. Tavares com imagens, objetos e
movimento d`Os Espacialistas.
Os animais e as suas características infinitas. O homem e
a sua avidez, um bípede ávido.
Os animais como o primeiro
dinheiro. O dinheiro como o
último dos animais; um animal
sem volume, largura e comprimento. Um animal abstracto.
As formas do dinheiro versus
as infinitas manias dos animais.
Palavras, imagens, objectos e
gestos em permanente colisão.
Uma conferência plena de
encontros
e
desencontros
entre palavra, imagem e gesto
tendo o fragmento como base.
Fragmentos: máquinas de produzir inícios.

*inscrição servicoeducativo.tmbd@cm-funchal.pt

26 a 27 jan
concerto

M/6

Festival Nova
Geração
Anikó Harangi

26 jan 18:00

27 jan18:00

"Sinestesia"
Concerto de guitarra,
poesia e animação 2D

"Colours of the Winds"
Recital de saxofone,
flauta transversal e piano

Francisco Lopes - Guitarra
Pedro Araújo - Ator
Laura Andrade - Ilustradora

Elvis Sousa - Saxofone soprano
Ana Irene Rodrigues - Saxofone soprano
Pedro Camacho- Flauta transversal
Anikó Harangi- Piano

28 jan

30 jan

concerto 21:00

concerto 18:00

Duarte Santos e joana Costa

Yuri Bogdanov

M/6

M/6

Legno Duo Recital de piano

